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Knutselidee

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Benodigde materialen:
glazen fl es, diverse mozaïekstenen, knopen,
sierstenen, diverse glasnuggets,
voegmassa wit, zijde spons,
edelsteenlijm, Parel Maker blauw

Benodigd gereedschap:
onderlegger,
kom met water,
plamuurmes / deegschraper

Mozaïekfles
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Mozaïekfles
Deze glazen fles werd met verschillende mozaïekstenen, 
knopen en kralen tot een prachtig decoratief voorwerp 

omgetoverd. Men kan een dergelijke fles super als 
“recycleobject” gebruiken, omdat je echt allerlei verschil-

lende materialen als mozaïekstenen kunt gebruiken.

Werkwijze:

Voegen:

Tot slot:

Voor het voegen breng je wat voegmassa op een stuk van de fles aan en verdeelt dit met behulp 
van een plamuurmes of een deegschraper over de stenen. Als je de hele fles gevoegd hebt, laat je 
de massa ca. 10 minuten aandrogen. Nu was je met een natte spons de voegmassa van de stenen.

Als de lijm van de stenen goed droog is, meng je de voegmassa volgens 
de instructies (op de achterkant van de verpakking). Daarna voeg je de 
ruimtes tussen het mozaïek tot aan de hals van de fles.

Zodra de stenen schoon zijn, laat je de fles goed drogen!
Als de massa volledig droog is, breng je met de Parel Maker 
rond sommige stenen nog versieringen aan.

Benodigde materialen:
glazen fl es, diverse mozaïekstenen, knopen,
sierstenen, diverse glasnuggets,
voegmassa wit, zijde spons,
edelsteenlijm, Parel Maker blauw

Benodigd gereedschap:
onderlegger,
kom met water,
plamuurmes / deegschraper

Beplak de fles eerst met verschillende mozaïekstenen, glasnuggets, 
knopen, spiegelstenen, kralen, etc. Maak hierbij gebruik van 
edelsteenlijm!  Vervolgens alles goed laten drogen!


